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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK: 18                             DATUM: 24. 2. 2020                                          Štev.  915

KORONAVIRUS                     

SARS-COV-2 

 

Takojšnji ukrepi ob okužbi s 

koronavirusom: 
1. Paciente, sprejete v 

Urgentnem centru (UC), ki 

prihajajo z območij s potrjeno 

okužbo s koronavirusom, takoj 

opremimo z zaščitnimi sredstvi, 

jih napotimo iz UC in jih  skozi 

zunanji vhod namestimo v 

prostoru za izolacijo UC. 

2. Paciente v izolaciji 

obravnava ustrezno zaščiteno 

medicinsko osebje. Za zaščito 

priskrbimo tri komplete opreme 

za UC in dva kompleta za 

Pljučni oddelek. 

3. Pacienta iz izolacije se 

načeloma ne transportira po 

bolnišnici. Potrebni pregled 

RTG izvedemo v prostoru za 

reanimacijo UC, kamor  

nameščamo tudi omenjene 

paciente s poškodbami. 

Paciente z utemeljenim sumom 

na okužbo s koronavirusom, ki 

potrebujejo hospitalizacijo, 

nameščamo v sobo za izolacijo 

Pljučnega oddelka. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZAPISNIK 13. SEJE 

STROKOVNEGA SVETA 

 

13. 2. 2020 je bila v sejni sobi 

kirurškega bloka 13. seja 

strokovnega sveta Splošne 

bolnišnice Murska Sobota z 

dnevnim redom: 

1. Pregled in potrditev 

zapisnika 12. seje; 

2. Pregled realizacije v mesecu 

januarju 2020; 

3. Strokovne teme:  

- Priprava pacientov za 

operativni poseg (anestezio-

loška ambulanta), 

- Varna kirurgija – izpolnje-

vanje varnostnega opomnika; 

4. Kakovost v zdravstvu: 

-  Pregled izrabe zmogljivosti, 

- Sistemi varnosti pacientov, 

etični okvir, 

- Določitev kritičnih točk 

procesov; 

5. Predlog za imenovanje v 

naziv višji zdravnik specialist; 

6. Pobude in predlogi. 

 

Sprejeti so sklepi: 

K 1. t.: Zapisnik 12. seje 

Strokovnega sveta je bil sprejet 

z dopolnilom predstojnika 

radiologije. 

K 2. t.: Do priprave pravilnika, 

ki bo urejal rokovanje s 

štampiljkami v bolnišnici, 

predstojniki skrbijo in 

odgovarjajo za varno in 

smotrno rabo štampiljk.  

Predstojniki oddelkov do 6. 3. 

2020 podajo nove predloge 

sanacijskih ukrepov. 

Predstojniki v naslednjih 3 dneh 

podajo predloge za izvajanje 

samoplačniških storitev. 

Obvezujejo se za nadaljnje 100 

% doseganje načrta (posebno 

še, ker se bližajo spomladanski 

meseci in poletje), da bi imeli 

vsaj 10 % presežek; seveda z 

načini izvajanja in dobro 

motivacijo. 

K 3. t.: Dodatni predlogi članov 

strokovnega sveta se upoštevajo 

pri pripravah na vzpostavitev 

redne predoperativne anestezio-

loške ambulante s 1. 3. 2020. 

Če bodo potrebna podrobnejša 

navodila, bodo sproti 

pripravljena. 

Glede predpisanih obrazcev in 

navodil napotovanja ZZZS v 

celoti upoštevamo navodila. 

Pripravljena izhodišča delovne 

skupine za varnostni opomnik 

bodo končana in v veljavi kot 

obveza za vse določene posege. 

Predstojniki operativnih strok s 

sodelavci določijo, za katere 

posege se izpolnjujejo varnostni 

opomniki. 

K 4. t.: Strokovni svet po 

zadanih točkah potrjuje pregled 

izrabe zmogljivosti za leto 

2020, potrjuje zadane aktivnosti 

sistema varnosti pacientov z 

vključitvijo etičnih načel in 

poda usmeritve določitve 

kritičnih točk procesov, vse v 

skladu z zahtevami 

akreditacijskega standarda. 

K 5. t.: Predlagana zdravnica se 

imenuje v naziv višjega 

zdravnika specialista. 

K 6. t.: Dodatna pojasnila o 

zagotavljanju izobraževanja 

sodelavcev bolnišnice predstoj-

nikom podajata direktor in 

strokovni direktor. 

 
Strokovni direktor: 

prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., 

spec. 
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ČESTITKA 

 

Na Fakulteti za zdravstvene 

vede Univerze v Mariboru je 

naša sodelavka Dušanka Sukič, 

zaposlena v Urgentnem centru, 

uspešno zagovarjala diplomsko 

delo Znanje dijakov in 

študentov zdravstvene nege o 

srčnem popuščanju in si 

pridobila naziv diplomirana 

medicinska sestra. 

Za pridobitev strokovnega 

naziva ji čestitamo in želimo 

veliko uspehov na poslovni in 

osebni poti. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

AKCIJA MOTORISTOV 

 

Zavod Beli angeli kot 

organizator in pokrovitelj akcije 

T2 organizira vseslovensko  

motoristično akcijo, v kateri se 

želijo motoristi zahvaliti za 

reševanje ob nesrečah in za vsa 

plemenita dejanja. 

 

V ta namen bodo predali pisno 

zahvalo in darilo pokroviteljev 

akcije. Motoristi bodo prišli 

pred Urgentni center naše 

bolnišnice 28. 2. 2020 ob 20.30.  

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

ZGODILO SE JE – prejšnji 

teden 

 

 Ponedeljek: 

- Gostja oddaje Murskega vala 

Za zdravje je bila Romana 

Rotdajč, dr. med., spec. 

intern., tema oddaje: Krvni 

rak. 

 Torek:  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost. 

- Strokovno pediatrično 

srečanje Diafragmalna kila, 

predavala je Helena Klar, dr. 

med.  

 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraževanje za področje ZN, 

Okužbe, povezane z 

zdravstvom v izzivu 

sedanjosti – OKUŽBE Z 

VIRUSOM COVID-19, 

predavala je Marija Kohek, 

M. Sc. (Avstrija), dipl. m. s.  

 Četrtek: 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Kirurškega odd. – Analiza 5-

letnih rezultatov kirurškega 

zdravljenja karcinoma želodca 

v Splošni bolnišnici Murska 

Sobota, predavala sta 

Dominik Lanjšček, dr. med., 

in dr. Radenko Koprivica, dr. 

med., spec. krg., predstojnik 

Krg. odd.  

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost.  

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

 

 Ponedeljek: 

- Prim. asist. Daniel Grabar, 

dr. med., spec. anest. z rean., 

strokovni direktor bolnišnice, 

bo sodeloval v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota na Murskem valu, 

tema: Omejitev obiskov. 

 Torek: 

 - 15. seja sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega zavoda 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota (knjižnica V. nadstr. 

krg. bloka). 

 Sreda: 

- Delavnice sprejema kritično 

bolnega v sobo za reanimacijo 

Urgentnega centra Splošne 

bolnišnice Murska Sobota 

(soba konzilija Urgentnega 

centra).  

 Četrtek: 

- Predavanje v okviru 

strokovnih seminarjev 

Oddelka za ortopedijo – 

Načrtovanje rehabilitacije, 

predavala bo Dragana 

Marković Đorđević, dr. med., 

spec. fiz. in reh. med. (soba 

konzilija Odd. za ortopedijo). 

- Varstvo pri delu in  požarna 

varnost (knjižnica V. nadstr. 

krg. bloka). 

 
Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

                           

ŠTEVILO SPP                     

(evid. primeri): 
404 

ŠTEVILO BOD: 2098 

LEŽALNA DOBA: 4,44 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
17 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
9 

     
           Sladjana Čerpnjak, 

služba ZEPA 

 

 

Misel 

»Nasmehni se v ogledalo vsako 

jutro in začel boš opažati velike 

razlike v svojem življenju.« 
Yoko Ono 

 

 

 

Ureja: Tajništvo 

Naklada 140 izvodov 

Prispevki  in delo niso  

honorirani. 

Modri dirkač vam je  

tedensko dosegljiv na naslovu:  

http://www.sb-ms.si 

 

http://www.sb-ms.si/

